MODU£ PAMIÊCI OBRAZU
Modu³ pamiêci obrazu jest przeznaczony do wspó³pracy z wideodomofonem, pozwala zapisaæ 21 obrazów z kamery bez koniecznoci
stosowania filmu czy tamy, jest przy tym bardzo prosty w monta¿u i ³atwy w obs³udze.

DANE TECHNICZNE
Napiêcie zasilania
Moc (max)
Rozdzielczoæ
Liczba zapisanych obrazów
Wymiary

12V DC
3W
ramka
21
70×220×52 mm

POD£¥CZENIE MODU£U PAMIÊCI OBRAZU
Modu³ pamiêci obrazu montuje siê obok monitora wideodomofonu przy pomocy metalowego uchwytu mocuj¹cego. Nastêpnie przewód
zakoñczony wtyczk¹ w module pamiêci nale¿y pod³¹czyæ do specjalnie do tego przystosowanego gniazda w wideomonitorze (rys.1).
Wtyczka i gniazdo s¹ tak skonstruowane, ¿e mo¿na je po³¹czyæ tylko w jeden sposób (bez u¿ycia si³y). Przed pod³¹czeniem wtyczki nale¿y
usun¹æ zworê (jumper) znajduj¹c¹ siê w gniedzie wideomonitora.

Rys.1
1. Zaciski przy³¹czeniowe
2. gniazdo modu³u pamiêci obrazu
3. Zaczepy do metalowego uchwytu ciennego
4. Prze³¹cznik wspó³pracy z kilkoma monitorami
USTAWIENIE ZEGARA
Modu³ pamiêci posiada wbudowany zegar, który jest wywietlany na monitorze wideodomofonu. Przy zapisie obrazu z kamery zapamiêtywany
jest równie¿ czas zdarzenia.
Aby ustawiæ zegar nale¿y wcisn¹æ klawisz TIME, na monitorze powinien pojawiæ siê napis
TIME SET . Aby zmieniæ godzinê nale¿y u¿yæ klawisz PLAY , aby zmieniæ minuty klawisza REC . Ustawienie zegara koñczy ponowne
wciniêcie klawisza TIME.
ZAPISYWANIE OBRAZÓW DO PAMIÊCI
A. Zapisywanie automatyczne
Ten tryb pracy pozwala na zapis obrazu z kamery podczas nieobecnoci lokatora. Obraz osoby stoj¹cej przy wejciu zostanie zapamiêtany
w momencie naciniêcia klawisza wywo³ania.
Aby modu³ pamiêci pracowa³ w tym trybie nale¿y wcisn¹æ klawisz OUT - zaczyna migotaæ zielona dioda LED. Aby wyjæ z trybu zapisu
automatycznego nale¿y ponownie wcisn¹æ klawisz OUT, powinna zgasn¹æ zielona dioda LED.
UWAGA! Po zapisie obrazu do pamiêci modu³ mo¿e dokonaæ ponownego zapisu po up³ywie 1 min.
B. Zapisywanie rêczne
Aby w trakcie konwersacji przez wideodomofon zapisaæ obraz z kamery nale¿y wcisn¹æ klawisz REC. Ka¿dorazowe wciniêcie klawisza
spowoduje zapis kolejnego obrazu.

ODTWARZANIE ZAPISANEGO OBRAZU
Aby odtworzyæ obrazy zapisane w pamiêci nale¿y wcisn¹æ przycisk PLAY. Na ekranie zostanie wywietlony zapamiêtany obraz, z informacj¹
o czasie rejestracji, numerem obrazka oraz ca³kowitej liczbie zapamiêtanych obrazów.
Ponowne wciniêcie klawisza PLAY spowoduje wywietlenie kolejnego obrazka znajduj¹cego siê w pamiêci, do ogl¹danych wczeniej
obrazków mo¿na powróciæ u¿ywaj¹c klawisza REC.
Aby zakoñczyæ przegl¹danie obrazków nale¿y wcisn¹æ klawisz TIME - wideodomofon zostanie prze³¹czony w tryb podgl¹du z kamery.
Je¿eli w czasie przegl¹dania zostanie wciniêty przycisk wywo³ania w kasecie rozmównej, wideodomofon zostanie prze³¹czony w tryb
podgl¹du z kamery.
UWAGA ! Modu³ pamiêci obrazu przeznaczony jest do wspó³pracy z kamerami o czêstotliwoci odchylania pionowego 50 Hz. W przypadku
zastosowania modu³u w instalacji z kamer¹ 60 Hz mog¹ wyst¹piæ zak³ócenia przy odtwarzaniu zapisanego obrazu.

